
1 
 

លខិិតេទកន់េ ងច្រកៃនម៉កអន្តរជតិននែដលមនេនកនងុ្របេទសកមពុជ 
 
ៃថងទី១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣៖ េនកនុងទិ ពលកមមអន្តរជតិេនះ េយើងខញុំ ែដលជអងគករ

សងគមសីុវលិ មន យនមដូចខងេ្រកម សូមអំពវនវេទដល់េ ងច្រកៃនម៉កអន្តរជតិនន
ែដលមនេនកនុង្របេទសកមពុជ សូមេធ្វើេម ្ត េធ្វើករមិនយល់្រសបជឱ រកិនូវេសចក្តីសេ្រមច
របស់តុ ករែដលមិនសមេហតុផលចំនួនពីរ ទក់ទងនឹងវស័ិយឧស ហកមមេ ងច្រកេនះ។ ទី
មួយ គឺករឃំុខ្លួនថមីៗេនះេទេលើេ ក ប៊ន សំ ង និង សុក សំេអឿន។ បុគគលទំងពីររបូេនះ គឺ
ជឃតករសបបនិមមិត និង្រតូវបនផ្តនទ េទសមិន្រតឹម្រតូវកលពីឆន ំ ២០០៤ េទេលើករណី
ឃតកមមេលើេមដឹកនំសហជីពកមមករ េ ក ជ វជិជ ។ ទីពីរ គឺករខកខនរបស់ ជញ ធររដ្ឋ កនុងករ
កត់េទសឲយបនសមរមយេទេលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលជអតីតអភិបល្រកុងែដលមនែខ  
េហើយែដលជអនកបញ់កមមករនីិេ ងច្រកសំេលៀកបំពក់ចំនួន ៣នក់ ឲយរបួសយ៉ងធងន់ធងរ។ 

 

េ ក ប៊ន សំ ង និង សុក សំេអឿន ្រតូវបនឃំុខ្លួនទក់ទងនឹងករណីឃតកមមេលើ
េ ក ជ វជិជ  េនឆន ំ២០០៤ ្រតូវបនផ្តនទ េទសេនឆន ំ២០០៥ បនទ ប់ពីជប់ឃំុខ្លួនជបេ ្ត ះ

សននរង់ចំេបើកសវនករអស់រយៈេពលមួយឆន ំកន្លះ េហើយ្រតូវបនេ ះែលងេ យតុ ករ
កំពូលកលពីែខធនូ ឆន ំ២០០៨។ តុ ករកំពូលបនបងគ ប់ឲយេធ្វើករេសុើបអេងកតបែនថមេទេលើករ
សម្ល ប់េនះ េនខណៈែដលមនភស្តុ ងជេ្រចើនអំពីភពគម នេទសរបស់អនកទំងពីរ។ បុ៉ែន្តេនៃថង
ទី២៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១២ េច្រកម ឧទធរណ៍ េ កេច្រកម ជួន សុ៊នេឡង េ ក េសង សីុវុ ថ  
និង េ ក ឃុន ងេម៉ង បនេធ្វើឲយអនក ម នសវនករទំង យមនករតក់ស្លុតយ៉ងខ្ល ំង 
េ យបនបងគ ប់ឲយេធ្វើកររក នូវេសចក្តីសេ្រមច ែដលអយុត្តិធម៌យ៉ងខ្ល ំងរបស់ខ្លួនពីមុន។ 

 

ជិត ៤ ឆន ំ បនទ ប់ពីទទួលករបងគ ប់ពីតុ ករកំពូល សវនករ ឧទធរណ៍យ៉ងខ្លី 
ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី៧ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១២ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមិនមនភស្តុ ងថមីស្តី
ពីពិរុទធភពរបស់េ ក ប៊ន សំ ង និងសុក សំេអឿនេនះេទ េហើយក៏មិនបនបង្ហ ញថករេសុើប
អេងកតថមីេទេលើករណីេនះ បនចប់សព្វ្រគប់ មករបងគ ប់ពីតុ ករកំពូលេហើយឬេនេនះេឡើ
យ។ ផទុយេទវញិ េច្រកម ឧទធរណ៍ទំងអស់ បនេលើកេចល និងបដិេសធនូវករបង្ហ ញភ
ស្តុ ង និង កខីកមមជេ្រចើន ែដលមន្របេយជន៍ដល់អនកទំងពីរនក់ េហើយែដល្រតូវបន
េរៀប ប់ជេ្រចើនដងេនកនុងរបយករណ៍ែដល្រតូវបនេបះពុមពយ៉ងេ្រចើនេនកនុង្របេទសកមពុជ 
និងឆកអន្តរជតិ។ ភពគម នេទសរបស់អនកទំងពីរ ក៏ជ្របធនបទៃនឯក រែដលទទួលបន
ពនរង្វ ន់ ែដលមនចំណងេជើងថ “អនក  សម្ល ប់េ ក ជ វជិជ ” ែដលជឯក រ្រតូវបន ម
ឃត់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
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េនះមិនែមនជេលើកទីមួយេនះេទ ែដលែខ នេយបយជេ្រចើន្រតូវបនេគទញេ យឥត
ក់េលៀមេនកនុងករណីេនះ។ េនឆន ំ២០០៤ េច្រកម ដំបូង ជធនីភនំេពញ េ កេច្រកម 

ហឹុង ធីឬទិធ ជដំបូងបនេលើកេចលករេចទ្របកន់មកេលើអនកទំងពីរ េ យែផ្អកេលើករមិនមន
ភស្តុ ង្រគប់្រគន់ និងគួរឲយេជឿពីករេសុើបអេងកតរបស់នគរបល។ ក៏បុ៉ែន្ត រយៈេពលតិចជងពីរស
ប្ត ហ៍េ្រកយមក េ កេច្រកម ហឹុង ធីឬទិធ ្រតូវបនផ្ល ស់េចញពី ដំបូង ជធនីភនំេពញ 
េហើយករសេ្រមច្រតូវ្រតឡប់េទេ កេច្រកម ឧទធរណ៍ ធូ មណី េទវញិ។  

 

េសចក្តីសេ្រមចថមីៗេនះរបស់ ឧទធរណ៍ កនុងករ ក់េ ក ប៊ន សំ ង និងសុក សំ
េអឿន ឲយេនកនុងពនធនគរេឡើងវញិ ែដលមិនមនភស្តុ ងថមី មួយដូចែដលបនបងគ ប់េ យ
េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករកំពូល គួរែត្រតូវបនរះិគន់យ៉ងខ្ល ំងក្ល ។ េសចក្តីសេ្រមចេនះបង្ហ ញ
នូវវបបធម៌និទណ្ឌ ភពយ៉ងខ្ល ំងក្ល ែដលបន្តេកើតមនេនកនុង្របេទសកមពុជ េហើយ ចជសញញ
្របកស សននមួយេទដល់អនកទំង យែដលកំពុងេធ្វើជំនួញេនទីេនះ។ 

 

េនករណីមួយេទៀត ែដលបង្ហ ញអំពីករមិនបនពិនិតយេទេលើនិទណ្ឌ ភពស្រមប់បទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ  ែដលទក់ទងនឹងវស័ិយេ ងច្រក អតីតអភិបល្រកុងបវតិែដលមនែខ  េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតឹមែតទទួលរងនូវករេចទ្របកន់េលើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ យ៉ង្រ ល បនទ ប់ពី
េ កបន រភពថបនបញ់កំេភ្លើងរបស់គត់ កនុងអំឡុងេពលបតុកមមរបស់កមមករេ ងច្រក
េនេខត្ត ្វ យេរៀងកលពីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ ករបញ់្រប រេនះ ប ្ត លឲយ្រស្តីចំនួន ៣នក់
ទទួលរងរបួសយ៉ងធងន់ធងរ។ 

 

ផទុយ្រសឡះេទវញិពីករណីេ ក ប៊ន សំ ង និងសុក សំេអឿន េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត 
បនទន់្រតូវបនជប់កនុងពនធនគរសូមបីែតមួយៃថងក៏េ យ េហើយ្របែហលជមិន ចជប់ផង។ 
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ដំបូងេឡើយបនេលើកែលងករេចទ្របកន់ េទះជករេចទ្របកន់េលើ
បទេលមើសតូច ចេទេលើករបងករបួស ន មេ យអេចតនយ៉ង ក៏េ យ ែដលេនះជករ
េចទ្របកន់ទីមួយ េទេលើេ កអតីតអភិបល្រកុងរបូេនះ បនទ ប់ពីករពក់ព័នធរបស់គត់េនកនុង
ករបញ់្រប រេនះ្រតូវបនេគ ត្រត ង។ បនទ ប់ពីជនរងេ្រគះបនប្តឹងឧទធរណ៍េទនឹងករ
សេ្រមចចិត្តែដលមិនសមេហតុផល ឧទធរណ៍ បនបងគ ប់ឲយ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀងេធ្វើ
ករេចទ្របកន់េ ក បណ្ឌិ ត េលើបទបងករបួស ន មេ យអេចតន ែដលផ្តនទ េទសពនធនគរ
យ៉ងេ្រចើនពីរឆន ំ។ សវនករករណីេ ក បណ្ឌិ ត នឹង្រតូវបនេគកំនត់ថនឹងេបើកេនៃថងទី២១ ែខ
ឧសភ េនេម៉ង ៨ ្រពឹក េនេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
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នៃថងេនះ េយើងខញុំជថមីម្តងេទៀត សូមបង្ហ ញករគំ្រទដល់េ ក ប៊ន សំ ង និងសុក សំ
េអឿន េហើយនិង្រកុម្រគួ ររបស់អនកទំងពីរ េហើយេយើងខញុំក៏សងឃឹមថអនកទំងពីរនឹង្រតូវបនេ ះ
ែលងពីពនធនគរ េដើមបីទទួលបនជីវភពធមម របស់អនកទំងពីរ្រតឡប់មកវញិកនុងេពលឆប់ៗ
េនះ។ 

 

េយើងខញុំក៏សូមេធ្វើករគំ្រទដល់ជនរងេ្រគះ ៃនករបញ់្រប រេនតំបន់េ ងច្រកនេខត្ត
្វ យេរៀង េហើយបន្តេធ្វើករអំពវនវ សូមឲយមនយុត្តិធម៌េនកនុងករណីេនះ។ 

 

េយើងខញុំក៏សូមចូលរមួចំែណកកនុងករេលើកទឹកចិត្ត និង ឧទទិសដល់េ ក ជ វជិជ  ែដលបន
លះបង់ យុជីវតិរបស់េ ក កនុងករតសូ៊េដើមបីេសចក្តី្រតូវកររបស់កមមករនិេយជិតទំង យកនុង
្របេទសកមពុជ េហើយេយើងខញុំសូមបន្តែស្វងរក និងសងឃឹមថយុត្តិធម៌នឹងមនស្រមប់េ ក និង
្រកុម្រគួ ររបស់េ ក។ 

 
សហភពសហជីពកមពុជ (CATU) 
មជឈមណ្ឌ លកមពុជស្រមប់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនឯក ជយ (CCIM) 
សហភពសហជីពកមពុជ (CCU) 
សហព័នធសហជីពកមមករចំនី រ និងេស កមមកមពុជ (CFSWF)  
សមគមម្រន្តី ជករកមពុជ (CICA)  
សមគម្រគូបេ្រង នកមពុជឯក ជយ (CITA) 
សហភពករងរកមពុជ (CLC)  
សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទិធមនុស  លីកដូ (LICADHO)  
មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍កមមករកមពុជ (CWCD)  
ប ្ត ញយុវជនកមពុជ (CYN)  
សមព័នធសហជីពចលនកមមករែខមរ (CUMW)  
សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជ (CCFC)  
មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ (CLEC)  
សមធម៌កមពុជ (EC)  
្រកុមករងរពិេសសសិទធិលំេន ន (HRTF)  
សមគម្របជធិបេតយយឯក ជយៃនេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ (IDEA)  
គណកមម ធិករៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេដើមបីលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី
េភទ (NGO-CEDAW)  
គណៈកមម ធិករអពយ្រកឹត និងយុត្តិធម៌ េដើមបីករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវេនកមពុជ 
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(NICFEC) 
សកមមភព្របជជនេដើមបីករផ្ល ស់ប្តូរ (PAC)  
សមគមធងេ ន ត (STT)  
សហព័នធសហជីពកមមករសំណង់ និងៃ្រពេឈើកមពុជ (BWTUC)  
សហព័នធសហជីពៃនកមមករ ៊ ន (UFAW) 
 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖  
 េ ក អម សំ ត អនក្រគប់្រគងបេចចកេទសេសុើបអេងកតៃនអងគករ លីកដូ, 

ទូរស័ពទេលខ៖ ០១២ ៣២៧ ៧៧០ (ជភ ែខមរ) 
 េ ក េមឿន តុ  ្របធនកមមវធីិសិទិធករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍, 

ទូរស័ពទេលខ៖ ០៦៦ ៧៧៧ ០៥៦ (ជភ ែខមរ និងអង់េគ្លស) 


